
Bredbåndspuljen

Til din orientering fra Blombjerggaard grundejerforening.

Vi har tidligere sendt mail til dig vedr. bredbåndspuljen, og denne mail er en orientering, samt 
forespørgsel om din interesse for at få hurtigt bredbånd på din adresse ved Følle strand.

Vi forsøger at få del i de 80 mill. Staten har sat af som tilskud til befolkningen i områder med 
dårlig internetforbindelse, som vi tilhører.

Efter reglerne skal vi annoncere projektet på Energistyrelsens hjemmeside, hvilket vi har gjort, 
og nu afventer vi, om der er en udbyder, der vil komme med et tilbud til os. 

Blombjergparken har lavet en lignende annoncering, og de har fået svar fra TDC. Der skal 
være en tilslutning på mindst 70% inden TDC vil være med i en ansøgning.

Vi forventer et lignende tilbud, men vi ved ikke hvor mange, der er så interesserede, at de vil 
betale 2.000,- for etablering, plus et abonnement til omkring 200 -300.-kr. pr. md.

I sidste brev gav vi mulighed for at melde fra, hvis man allerede vidste, at man ikke var 
interesseret, og der var nogle der allerede der meldte fra, men vi kender ikke din endelige 
stillingtagen.

Derfor beder vi dig nu svare på denne mail, om du fortsat vil være med i gruppen af 
interesserede.
Svar venligst med JA eller NEJ  senest 14. oktober

Der er mulighed for at læse mere om bredbåndspuljen på:
http://www.ens.dk/bredbaandspulje

Resultatet af denne undersøgelse vil vi informere om senere.

Som grundejerforenings bestyrelse vil det være praktisk, at kunne skrive mail til ALLE 
medlemmer, men vi har desværre ikke alle mailadresser, derfor beder vi dig om en lille 
håndsrækning. Måske er du nabo til en af dem på nedenstående liste, og hvis du har deres 
mailadresse, vil det være fint hvis du kunne sende den til os, så vi fremtidig kan henvende os 
til flere af jer via mail.

Vi mangler mail adresser på følgende.

Blombjergvej 2 – 6 – 8 - 10 – 14 – 15 – 16 – 18 

Havesvinget 5 – 9 – 10 

Rørsangervej 14 

Stenhøjvej 14 – 16 – 20

Søren Møllersvej 7 – 8 – 9 – 16 – 21 – 22 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29 

Tranevej 2 -

Hjælp din bestyrelse 

Send dit svar nu.
Oplys om manglende mailadresser hvis du har nogen.

Med venlig hilsen bestyrelsen.                                 Svar sendes til henrik.hms@gmail.com




